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NOTA "I'CNICA 68
PROGRAMA DE RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECth&RIAS

1. CONTEXTUALIZA A
.. 0

A presente Nota Thcnica tem o objetivo apresentar a manifesta0o do Grupo de
Trabalho Agropecukio (GT Agropec da CTEI) sobre o "Programa de Retomada
das Atividades Agropecukias (PRAA) - PG 017", em atendimento as
consideraOes apresentadas na Nota Thcnica 64 emitida pelo GT-Agropec em 17
de setembro de 2018 e reunii5es de discussc5es posteriores realizadas entre o GT e
a Funda0o Renova, para valida0o pelo ComM Interfederativo/CIF.
Hist6rico
Data
17/09/2018
03/10/2018
26/10/2018

06/11/2018
07/11/2018
22/11/2018

22/11/2018
26/11/2018
03/12/2018

Reunies e Entregas
Emiss&) Nota Thcnica 64 com consideraOes
Reuni&D discuss&D da Nota Tcnica 64
Fundao Renova envia "Plano deRetomada das Atividades
Agropecukias na rego compreendida entre o municipio de Santa
Cruz do Escalvado-MG e a Foz do Rio Doce".
Reunio do GT-Agropec para avalia0o do Plano.
Apresenta0o verbal das consideraOes e recomenda0es do GTAgropec na reunik) ordinkia da CTEI
Fundao Renova envia"Plano deRetomada das Atividades
Agropecukias na rego compreendida entre o municipio de Santa
Cruz do Escalvado-MG e a Foz do Rio Doce" com os ajustes
solicitados na reunio de avalia0o da GT-Agropec (relacionadoas no
item 3 desta Nota Thcnica)
Reunio do GT-Agropec avalia0o do Plano com ajustes e agora na
forma de Programa
Funda0o Renova entrega da versk) protocolada do "Programa de
Retomada das Atividades Agropecukias"
GT-Agropec recebe verso protocolada do Programa para avalia0o
e finaliza0o da Nota Thcnica

Composi0o do GT Agropec da CTEI:

•

Adriano Lenin Cirilo de Carvalho-Ministkio da Agricultura, Pecukia e
Abastecimento/ MAPA;

•

Camilla dos Santos Nogueira-Secretaria de Trabalho, Assist&lcia e
Desenvolvimento Social/Setades;

•

Joao Marcos dos Santos Junior-Instituto Capixaba de Pesquisa, Assist&lcia
Thcnica e Exteno Rural/INCAPER;
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•

Feliciano Nogueira de Oliveira - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuria e
Abastecimento de Minas Gerais/SEAPA;

•

Leonardo Brumano Kalil - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecu&ia e
Abastecimento de Minas Gerais/SEAPA;

•

Mirna Lucia de Almeida Corffia - Minist&io da Agricultura, Pecuthla e
Abastecimento/ MAPA;

•

Pedro Luis Pereira Teixeira de Carvalho-Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca/SEAG.

2. ESCOPO DO PROGRAMA
O Programa de Recupera0o das Atividades Agropecukias tem sua origem nas
cbusulas 124 a 133, subse0o VI.2 do capitulo segundo do Termo de Transa0o e
de Ajustamento de CondutafTTAC, onde esta previsto a recupera0o das atividades
agropecu&ias e dos produtores impactados ao longo da Calha do Rio Doce.

Sao as seguintes as aOes previstas no TTAC para realiza0o pela Funda0o
Renova:
a)
Disponibiliza0o de &-ea aos produtores que tiveram suas atividades
agropecLthrias permanentemente inviabilizadas em decorr&icia do EVENTO,
equivalente a SITUA)A0 ANTERIOR, observada a politica pirblica;
b)
Recomposi0o das &-eas produtivas passiveis de restaura0o e das
condiOes para produzir conforme SITUAVi0 ANTERIOR, incluindo solo, animais,
equipamentos e instalaOes;
c)
Assisffincia fficnica aos produtores, cooperativas e associa0es impactados,
de modo a viabilizar a retomada de suas atividades, termos da PNATER por 24
meses a partir da recomposi0o a SITUAOANTERIOR das .reas produtivas
passiveis de restaura0o, podendo ser prorrogado caso esta necessidade seja
fundamentadamente justificada;
d)
Ajuda financeira aos produtores IMPACTADOS, no montante definido pelo
Programa de Auxilio Financeiro aos IMPACTADOS affl a condi0o de produ0o ser
equivalente a SITUA940 ANTERIOR ou a realiza0o do disposto na alinea "a";
e)
Sempre que a retomada da atividade nao for possfvel, deveffi'o ser ofertados
cursos de qualifica0o profissional em outra atividade, prestando assisffincia fficnica
nos termos PNATER, quando cabfvel, com o objetivo de identificar e viabilizar a
realoca0o em nova atividade econmica ou produtiva, sem prejuizo do pagamento
do Auxflio Financeiro previsto na alinea "d" affl estabelecidas as condiOes para
realoca0o profissional, recupera0o de pastagens nas &-eas impactadas, quando
tecnicamente vvel;
Forma0o de pastagens equivalentes em outras .reas da propriedade em
substitui0o .s pastagens tecnicamente ni§o recupeMveis;
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g)
Substitui0o de pastagens por outras fontes de alimenta0o animal com maior
produtividade que possam ser cultivadas na propriedade impactada;
h)
Implanta0o de fficnicas de manejo em busca de se tentar aumentar a
produtividade da propriedade;
i)
Reestabelecimento das estruturas de capta0o de agua para irriga0o e
dessedenta0o animal impactados a SITUfW,40 ANTERIOR ou, nao sendo
possivel, desenvolver altemativas ao reestabelecimento das estruturas de capta0o
de 4ua; e
j)
Fomecimento de alimenta0o para animais nas propriedades rurais
diretamente impactadas, affi recupera0o da pastagem.

CLAUSULA 126: Deveri§o ser planejadas aOes especificas para a recupera0o dos
sistemas de irriga0o comprometidos.

■

3. ANikLISE E CONSIDERAOES DO PRAA APRESENTADO PELA FUNDAk O
RENOVA (Documento versk) 6/11/2018)

O GT-Agropec considerou que o documento apresentado pela Funda0o Renova na
reu~ de 06.11.2018, acata as consideraOes emitidas por meioda Nota Tcnica n°
64 de 17/09/2018.
Faz-se necesskio, no entanto, as adequaOes e encaminhamentos das
consideraOes listadas abaixo, nao eximindo a necessidade de possiveis
adequaOes que vierem a ser identificadas posteriormente, assim como que,por
tratar-se de Programa e como tal e dinknico em sua execu0o, deve ser revisto e
adequado sempre que se fizer necesskio:
3.1. Consolidar os planos apresentados anteriormente, referentes ao territ6rio 1 e
2, em um so documento na forma de um unico Programa atendendo a todas
as keas impactadas ao longo da Calha do Rio Doce, conforme cbusula 124
do TTAC, observadas as especificidades de cada territ6rio.
3.2. Estabelecer interface do Programa de Retomada das Atividades
Agropecukias com a CTOS, onde esta inserido o Programa de Cadastro;
3.3. Especificar aVies de exteno rural em complementa0o com as ac6es de
assist&lcia tcnica dado que no documento apresentado ha poucas
informa0es sobre o trabalho com as familias dos produtores rurais
impactados;
3.4. Estabelecer interface com a CTPDCS (Camara Thcnica de Participa0o,
DiMogo e Controle Social) e com a CTOS (Camara Thcnica de Organiza0o
Social e Auxilio Emergencial), no que diz respeito as aVies de exteno rural;
3.5. Enfatizar que os nmeros apresentados no PRAA tiveram como referkicia
somente a campanha de cadastramento n° 1;
3.6. Manter atualizadosos nmeros apresentados no PRAA com os nmeros das
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outras campanhas de cadastramento ja encerradas.
3.7. Estabelecer documento comprobatrio da opOo do produtor rural ao
Programa de Retomada das Atividades Agropecukias - termo de adeso e
encerramento;
3.8. Selecionar empresas/entidades prestadoras de servi93 de ATER que devem
estar cadastradas pelo menos em um dos seguintes sistemas: Sistema de
Gesfflo de ATER da ANATER ou o SIATER da SEAD;
3.9. Registrar em documento prprio com assinatura dos produtores rurais,
inclusive nos casos em que houver prorroga0o, as datas de inicio e fim das
aOes de ATER nas propriedades rurais atingidas.
4. ANi&LISE E CONSIDERAOES DO PRAA APRESENTADO PELA
FUNDA it0
- RENOVA (Documento vers'go 26/11/2018)

Aps anMise do documento apresentado na vero de 26/11/2018, entregue ao GTAgropec em 3/12/2018,considera-se aprovado o referido documento com as
seguintes considera9:5es e ajustes. Abaixo anMise seguindo a numera0o dos itens
do sumario do documento vero 26/11/2018.
Sumkio Executivo

Ajustar o objetivo do programa que e promover a retomada das atividades
agropecukias dos produtores rurais impactados, localizados ao lonqo da calha do
rio Doce e nao somente a kea Ambiental 1, conforme subse0o VI.2, clausula 124 "o proposito deste programa e recuperar as atividades agropecusjrias e dos
produtores IMPACTADOS ao longo da calha do rio Doce". Este ajuste deve ocorrer
em todos os itens do documento.
4.0. Estrutura0o do Programa

A estrutura do Programa de Retomada das Atividades Agropecukias traz os
componentes necesskios a compreeno do seu propcisito, deixando claro este
propsito a partir do seu Objetivo Geral. Devem ser ressaltados, tamm, os
Objetivos Especificos elencados com as respectivas refeffincias as Clkisulas
estabelecidas no TTAC.
Importante tambkn destacar os eixos temkicos apresentados e da intera0o das
aOes previstas no Programa aos eixos temkicos propostos. Outro componente
importante dessa estrutura0o sao os marcos legais nos quais devefflo estar
ancoradas as aOes previstas no Programa. S k
- ), tamm, claramente postos os
pontos que necessariamente devem ser atendidos pelo Programa, por meio das
Premissas, e, da mesma forma, as restriOes cablveis.
Sobre o componente "A75es realizadas e em andamento", e importante frisar que
foram apenas citadas as a9:5es, sem dados ou informa0es detalhadas que
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permitam assegurar qualquer tipo ou grau de mensura0o ou de confirma0o quanto
execu0o das mesmas. Especificar e discriminar as aOes realizadas e em
andamento nas keas impactadas ao longo da calha do rio Doce identificadas por
Estado.
As "AVies realizadas e em andamento" devem ser retiradas do corpo principal do
documento e incluidas em forma de anexo.
Apenas a titulo de ajuste na composi0o e reda0o do documento, recomenda-se
substituir no Sumkio o titulo do item 4.3 por "Participa0o e identificao das
soluVies".
Da mesma forma, recomenda-se a retirada de uma das restriOes postas, que se
encontra repetida no texto: "As propriedades rurais impactadas que nao realizavam
atividades agrossilvipastoris antes do rompimento da barragem nao s":) elegiveis
para o processo de repara0o integral e retomada das atividades agropecukias,
devendo ser tratadas caso a caso".
Considerar na condu0o do Programa e referenciar no do item Requisitos e Marcos
Legais as deliberaOes CIF 58 (31 de mar7) de 2017), 145 (29 de janeiro de 2018),
164 (25 de maio de 2018), 167 (25 de maio de 2018) e 170 (28 de junho de 2018) e
as notas tcnicas CTEI 54 (11 de maio de 2018), 64 (17 de setembro de 2018) e a
presente nota tcnica 68.
Ha de se considerar ainda que a Funda0o Renova por meio do PG17 enderee
aOes a serem pactuadas junto a CT IPCT (Camara Thcnica Indigena e Povos e
Comunidades Tradicionais) em rela0o a interface entre os programas dos povos e
comunidades indigenas e tradicionais, conforme deliberaOes CIF 187 e 205 de 31
de julho de 2018 e 28 de setembro de 2018, respectivamente.
5.0. Repara0o e Adequa0o Socioambiental e Socioecon6mica de
Propriedades Rurais Impactadas Localizadas a jusante da UHE Risoleta Neves:

Trata-se do Plano de Trabalho e as respectivas aOes a serem executadas no
percurso entre a barragem de Funffio e a UHE Risoleta Neves. O Plano traz os
seguintes componentes a seguir analisados:
5.1. A constru0o de soluOes
O titulo que consta no sumkio r"o condiz com o titulo no interior do documento.
As descriOes das fases que compem o Plano nesse percurso s":) apresentadas
em uma tabela, sugerindo um processo de constru0o de soluOes das propriedades
e familias atingidas pelo desastre, por meio dos instrumentos e rintodos a serem
utilizados.
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5.1.1. Zoneamento Ambiental Produtivo — ZAP

Entendido como metodologia pertinente e aprovada para o estudo de caracteriza0o
das sub-bacias hidrogffificas presentes no percurso em quesfflo e, portanto,
aprovada como componente do Plano.
5.1.2. Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas — ISA

Entendido como instrumento e m&todo pertinentes e aprovados para o levantamento
e anMise de indicadores de sustentabilidade nas propriedades atingidas pela lama
decorrente do desastre, no percurso em quesfflo, e, portanto, aprovada como
componente do Plano.
5.1.3. Plano de Adequa0o Socioeconennica e Ambiental — PASEA

Entendido como instrumento e rritodo pertinentes e aprovados para a elabora0o
de um projeto prprio e especifico para a adequa0o socioeconmica e
ambientaldas propriedades atingidas, a partir da anMise dos indicadores de
sustentabilidade, e, portanto, tamb&ri aprovado como componente do Plano. Esta
condi0o se estende, tamb&n, aos crit&ios e premissas a ele referentes.
Para este componente faz-se ressalva quanto ao tratamento dado de "Plano", que
embora procedente, difere da denonnina0o "Projeto" originalmente dada ao
instrumento, conforme pode ser visto em documento tcnico elaborado sobre a sua
descri0o.
5.1.4. Recupera0o do solo com material detritico

Trata-se de a0o indispensffiiel na execu0o do Plano e que, portanto, esffi validada.
Poffim, e da mesma forma indispensffiffil que a anfflise de risco a sade humana e o
exame ecotoxicoIgico relacionado a este material sejam realizados em
conformidade com a legisia0o vigente e citada no documento. Vale lembrar que tal
a0o possui interface com as aV5es contidas no Plano de Manejo de Rejeitos.
5.1.5. Diversifica0o das Fontes de Renda

Entendida como a0o necess&ia e, portanto, validada. Ressalta-se, no entanto, a
necessidade de efetiva participa0o das familias de agricultores envolvidos na
discuss^&) das alternativas vveis, levando-se em conta, al&n de questes tcnicas
e mercadoIgicas, a prpria voca0o natural da rego e das familias com suas
peculiaridades.
,

5.1.6. AnMise de Oportunidades de Restaura0o Florestal — ROAM

Sem perder de vista o objetivo desta a0o, citado no documento, como o de
identificar possibilidades de ganhos econmicos e ambientais a partir da restaura0o
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de florestas nativas, entende-se como validada sua inser0o no Plano. E oportuno
ressaltar que, tambam conforme registrado no documento, tal a0o deve estar
intimamente conectada a a0o de aplica0o do Zoneamento Ambiental Produtivo
nas sub-bacias hidrograficas que compc5em o percurso.
5.1.7. Assisthncia Thcnica e Extens'a'o Rural

Como citado no pr6prio documento, trata-se de a0o consonante a Clausula 125 do
TTAC e de fundamental importancia ao sucesso do Programa, tanto pelo seu carater
iminentemente tacnico, representado pela constru0o, intera0o e assistancia
tacnica entre tacnicos e produtores, como pelo seu carater social, representado pela
condu0o de processos de cunho social e organizacional das familias e de grupos
de produtores em trabalhos associativos. Ressalta-se a importancia da elabora0o e
abertura de editais para a contrata0o que caracterizem de forma clara e completa o
serviQD a ser prestado pela empresa selecionada,tanto na assistancia tacnica como
na extensao rural.
5.1.8. Unidades Demonstrativas / Fazendas Refe~cia

O titulo que consta no sumario nao condiz com o titulo no interior do documento.
A sele0o, preparo e utiliza0o de areas ou propriedades que sirvam como
referancia para a demonstra0o e motiva0o de produtores para a ado0o de
determinada tecnologia e importante e valida como matodo complementar
assistancia tacnica e extensao rural. Recomenda-se que sejam identificadas e
divulgadas as 25 Unidades referidas no documento, com as respectivas tacnicas
nelas implantadas.
5.2. Hist6rico de engajamento dos stakeholders

Sem desconsiderar a importancia deste componente, no documento aparece tao
somente como um registro sucinto da participa0o das institui0es que se
envolveram no trabalho desde a ocorrancia do desastre. Retirar do corpo do texto e
incluir como anexo.
5.3. lnterface com outros Programas

Semelhante ao componente anterior, e valido e importante para a compreensao de
todo o trabalho a ser executado, conhecer a interface do Programa de Retomada
das Atividades Agropecuaria com os demais Programas previstos no TTAC, a serem
executados. Importante frisar, conforme registrado no pr6prio documento, que a
interface se divide em direta e indireta considerando os objetivos especificos do
Programa e por regiao, considerando a intensidade do impacto e o carater
reparat6rio ou compensat6rio do Programa.
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5.4. Projetos e processos do Programa

Trata-se de Projetos e Processos para o territ6rio entre Fund&D ate a UHE Risoleta
Neves, portanto e Plano e nao Programa.
Complementar ao componente anterior, este item, embora implique em maior
volume e estenda o conteCido do documento, ele contribui para com os interessados
em conhecer e consultar o Plano, a conhecerem, tamm, os projetos e processos
que contribuiffio para o atingimento dos seus objetivos. Entende-se, tami~, como
vMida a manuten0o no documento da descri0o sucinta dos projetos e processos
correlacionados ao Plano.
6.0. Planejamento Consolidado do Programa

Trata-se de Planejamento Consolidado para o territ6rio entre Funffio ate a UHE
Risoleta Neves, portanto, e Plano e r"o Programa.
imperativo que as tarefas previstas no quadro apresentado sejam cumpridas no
cronograma previsto. Todavia e importante chamar a aten0o da condi0o de
exequibilidade destas tarefas nos periodos estabelecidos. Nota-se, por exemplo, que
a tarefa "Recomposi0o da alimenta0o animal" tem prazo de t&mino em fevereiro
de 2019. Questiona-se a exist&lcia de condiOes e alternativas de suprimento
alimentar dos animais nas propriedades que permitam o encerramento desta tarefa
no prazo previsto.
Desta forma, recomenda-se uma reavalia0o do planejamento e cronograma
estabelecido, confirmando a condi0o de cumprimento de cada tarefa no prazo
estipulado.
7.0. Plano de resultados
7.1. Indicadores do Programa

Trata-se de indicadores para o territ6rio entre FunMo ate a UHE Risoleta Neves,
portanto e Plano e nao Programa.
S'a- o apresentados quatro indicadores para avalia0o dos resultados atingidos pelo
Plano. Como o Plano se prop6e a promover a retomada das atividades
agropecu&ias pelas familias atingidas com o desastre, o ideal como indicador seria
a medi0o de taxa de autonomia conquistada pelas familias assistidas em rela0o as
aOes propostas pelo Plano na medida em que conseguissem, de fato, retomar suas
atividades e obter renda a partir delas. Sugere-se, portanto, a incluso de um
indicador que proporcione este tipo de avalia0o, retirando das familias a condi0o
de depenffincia externa para a manuten0o de sua dignidade.
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7.2. Crit&ios para encerramento do Programa no trecho a montante da UHE
Risoleta Neves

Trata-se de Critarios para o terriffirio entre Fundao ata a UHE Risoleta Neves,
portanto e Plano e nao Programa.
Os critarios apresentados sao validos e bem postos. No entanto, sugere-se que
tambam seja considerado com critario para o encerramento do Plano, o
cumprimento fiel de todas as tarefas consideradas no planejamento consolidado do
Plano, anteriormente tratado.
7.3. Ficha dos indicadores

Considera-se muito valida a descri0o dos indicadores nas fichas apresentadas. No
entanto algumas observa0es e questionamentos se fazem necessarios para que
sejam procedidos ajustes, se assim for procedente.
Para o indicador 101 — Taxa de reposi0o da alimenta0o animal, enquanto que a
tarefa incluida no planejamento consolidado do Programa tem tarmino previsto para
fevereiro de 2019, a ficha para este indicador registra como "Data fim medi0o" para
dezembro de 2020, esclarecendo que este a o prazo previsto para fim de
fornecimento de silagem. Se assim entendido, parecer haver um conflito de datas
para avalia0o deste indicador.
Nao foram analisados, para fins desta Nota Tacnica, os anexos 11, 111 e IV, referentes
aos indicadores e descritos no texto do documento, mas nao fazendo parte do
documento.
8.0. Repara0o e Adequa0o Sociambiental e Socioecon6mica de Propriedades
Rurais Impactadas Localizadas a jusante da UHE Risoleta Neves

8.1.

Fundamenta0o fficnica e avalia0o inicial

entendido como de extrema importancia para a execu0o e o acompanhamento
das a75es inerentes ao Programa de Retomada das Atividades Agropecuarias o
conhecimento dos dados quantitativos relacionados ao nmero de produtores
cadastrados e valores de indeniza0es feitas aos produtores que sofreram o
impacto. Para tal sugerimos que seja estabelecida uma maior interface dos Planos
com o Programa de Cadastro e o Programa de Indeniza0o Mediada, conduzidos
pela CTOS para que sejam conhecidos os nmeros referentes ao cadastro de
atingidos e as indeniza0es realizadas desde a ocorrancia do desastre. Da mesma
forma, refora-se a necessidade de maior interface e aproxima0o com todos os
demais Programas correlacionados.
importante considerar que embora o TTAC trate o percurso a jusante da UHE
Risoleta Neves como um terriffirio unico, existem especificidades relevantes,
prprias de cada estado (MG e ES) que devem ser consideradas e tratadas pelo
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Programa nas a75es a serem executadas, respeitando as consequ&icias
diferenciadas dos impactos em cada estado.
8.2. Levantamento detalhado dos impactos nas atividades agropecukias

Considera-se como atendido este componente, inclusive com a inser0o de
infogffificos ao documento, ilustrando e facilitando a visualiza0o dos dados obtidos.
Chama aten0o a expressividade dos nmeros, evidenciando a gravidade do
desastre e os impactos dele resultantes, o que ressalta a imporncia de se abreviar
a execu0o das a75es previstas e propostas nos Planos.
8.3. Dimensionamento dos impactos no sistema de irriga0o

As avalia0es registradas sinalizam para a preocupa0o que se deve ter com as
caractertsticas qualitativas da 4ua utilizada nos sistemas de irriga0o. Conforme
posto no prprio documento, os laudos de impactos emitidos pelo Programa de
Cadastro da Funda0o Renovam demonstram que o comprometimento dos sistemas
de irriga0o representa uma proporOo significativa de prejuizos nas atividades
agricolas. Portanto, embora haja concorffincia sobre o que e proposto neste
componente, e de fundamental imporncia a avalia0o e o monitoramento
constante, por institui0o competente, da qualidade da 4ua a ser utilizada tambkn
nos sistemas de irriga0o, para que se viabilize as aQi5es de retomada das
atividades agropecukias previstas no Plano.
8.4. Interface com o Plano de Manejo de Rejeitos

Foram consideradas as sugesti5es apresentadas para esta a0o considerando,
principalmente, o fato da interface das aOes propostas para a retomada das
atividades agropecukias com aquelas previstas para o Plano de Manejo de Rejeitos
e para a Segurana Ambiental.
8.5. Interface com os Programas que compem o eixo tem&ico da Organiza0o

Social
Os Programas citados nesse componente e relacionados a organiza0o social das
familias atingidas sk) considerados indispensffiteis e pertinentes como interface
para o a execu0o das a75es previstas, dal a validade de sua inser0o e do
atendimento ao Plano.
8.6. Interface com o Programa de Atividade Pesqueira

Da mesma forma que os componentes anteriores, a interface existente entre os
Programas e necesskia, oportuna e, portanto, vMida como componente do Plano.
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8.7. Repara0o do Impacto
Sobre este componente especifico, embora validado como posto, deve-se salientar
que a Funda0o Renova tem o compromisso de fazer com que o mesmo seja de
caffiter prevalentemente reparatrio sobre todo e qualquer dano observado e
comprovado como derivado do desastre.
8.8. Restitui0o e Manejo do Sistema de Irriga0o
Quanto a este componente deve ser entendido que o mesmo seffi trabalhado como
fato decorrente dos impactos sobre o sistema de irriga0o, estabelecendo uma
liga0o entre o dimensionamento dos impactos, a restitui0o e manejo do sistema de
irriga0o e a retomada das atividades agropeciArias. Validando o componente
apresentado, ressalta-se a necessidade de que para o sucesso do mesmo, a
condi0o qualitativa da 4ua seja observada.
8.9. Plantios substitutivos
Validada a a0o como posta, ressalta-se a imporffincia de se respeitar a legisla0o
ambiental vigente para ambos os estados, no caso de proposi0o ou
estabelecimento de sistemas agroflorestais nas propriedades atingidas.
8.10. Cadastro Ambiental Rural e Regulariza0o Ambiental
Sobre esta a0o entende-se que a mesma n'a- o deve ser considerada, como posto no
documento, uma "possibilidade de ader&lcia" pelos produtores rurais, mas que haja
todo um trabalho a ser executado pelo servio de ATER para a motiva0o e
esclarecimento dos produtores quanto a necessidade e imporffincia desta a0o na
composi0o dos Planos em quesfflo.
8.11. Assisffincia Mcnica e Exteno Rural com Fomento a Produ0o
SustenMvel, Diversifica0o de Renda e Cadastro Ambiental Rural

Entendida e validada a proposi0o deste componente, bem como os crit&ios para a
sua execu0o. E importante ressaltar que, conforme posto no documento, e prevista
a publica0o dos Editais, em lotes distintos para atendimento a im6veis rurais
individuais e assentamentos, no segundo semestre de 2018, portanto, de imediato.
8.12. Estrutura analitica do projeto
Verifica-se que foram contempladas as observaVies sugeridas. No entanto, para fins
de clareza e de entendimento, vale uma indaga0o quanto a propriedade do titulo
deste componente: trata-se da estrutura de projeto ou do Plano de trabalho a jusante
da UHE Risoleta Neves?
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8.13. Cronograma Macro de Atividades
Verifica-se algumas inconsist&lcias nas datas ja estabelecidas no cronograma
apresentado e a possibilidade da execu0o das a75es. De forma complementar
entende-se que, embora o cronograma Macro Atividades apresente maior grau de
detalhamento e tratar-se das aOes no percurso a jusante da UHE Risoleta Neves,
ha a necessidade tamm de uma consistcia ou intera0o entre este cronograma
e o Planejamento consolidado do Programa presente nas a75es a montante da UHE
Risoleta Neves.
8.14. Gesfflo de lnterfaces
Foram citados e graficamente apresentados os Programas que possuem interface
com o Programa de Retomada das Atividades Agropecukias. O componente esffi
validado, uma vez que no bojo do documento sao citados e descritos alguns dos
Programas referidos neste componente.
8.15. lndicadores e Criffirios de Encerramento
S'a- o apresentados seis indicadores para avalia0o dos resultados atingidos pelo
Plano. Como o Plano se prope a promover a retomada das atividades
agropecukias pelas familias atingidas com o desastre, a exemplo que se props
para as propriedades atingidas a montante da UHE Risoleta Neves, o ideal como
indicador seria a medi0o de taxa de autonomia conquistada pelas familias
assistidas em rela0o as aOes propostas pelo Programa, na medida em que
conseguissem, de fato, retomar suas atividades e obter renda a partir delas. Sugerese, portanto, a inclus&D de um indicador que proporcione este tipo de avalia0o,
retirando das familias a condi0o de depenffincia externa para a manuten0o de
sua dignidade.
Quanto aos critkios de encerramento, nao s'a- o descritos no documento tais critkios
para as aV5es previstas no Plano de Trabalho a ser executado nas propriedades
jusante da UHE Risoleta Neves. Entende-se que, a exemplo do Plano de Trabalho
anterior, seria recomenffivel o registro destes critkios taml::m aqui.
necesskio ajustar o quadro de metas/execu0o conforme descrito abaixo:
a)

Diagnstico do Impacto: Incluir diagnsticos do impacto socioeconmico
(inunda0es, comercializa0o, atividades agropecukias, etc);

b)

Elabora0o do projeto de adequa0o da propriedade: incluir a adequa0o
socioeconmico;

Explicitar a aplica0o do ISA de monitoramento como indicador do resultado das
aOes de retomada das propriedades a jusante da UHE Risoleta Neves.
8.0.

Oramento

Embora conste na reda0o do documento o valor total do Programa apenas para as
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aOes especificas do Programa Retomada das Atividades Agropecukias no
Territ6rio a jusante da UHE Risoleta Neves, sk) apresentados os valores estimados
em R$ 52 milh6es, a serem aplicados ate o ano de 2022.
Portanto, recomenda-se que o oramento do Programa seja refeito e detalhado para
ambos os Planos de Trabalho e suas respectivas atividades, permitindo uma
compreensk) mais exata do volume de recursos a serem aplicados, para quais
aOes seriam destinados e em que prazo seriam usados.
5. CONSIDERAOES ADICIONAIS
Tendo em vista a necessidade de anAncia dos produtores atingidos em rela0o
execu0o das aVies previstas no Programa de Retomada das Atividades
Agropecukias, recomenda-se a elabora0o e a aplica0o de documento
comprobat6rio de adeo do produtor rural ao Programa (termo de adeo), bem
como outro documento declarat6rio de encerramento.
Da mesma forma recomenda-se que para fins das atividades de ATER seja proposto
um documento por meio do qual o produtor ateste a execu0o de cada atividade
realizada.
De forma complementar o GT Agropec considera como indispensffiiel que o
processo de constru0o de soluVies em ambos os planos, a montante e a jusante
da UHE Risoleta Neves, tratem de forma mais profunda os instrumentos a serem
utilizados na Retomada da Atividade Agropecukia, como por exemblo o
zoneamento ambiental, indicadores de sustentabilidade, plano de adequa0o
principalmente a socioecn6mica e unidades demonstrativas ou de referencia.
Considerando a dimica de cenkios sc5ciopolitico e institucional, ressalta-se
tambkn como indispensvel a manuten0o de um canal de diMogo permantente,
entre o GT Agropec instituido com a equipe da Funda0o Renova responsffiiel pelo
Programa, intermediada pela CTEI, para que se resguarde o monitoramento e,
sempre que necesskio, a revio peri6dica das aVies planejadas permitindo que
ajustes procedentes e oportunos sejam feitos, assegurando a aplica0o precisa dos
recursos disponiveis e a efetiva execu0o das aOes previstas.
6. CONCLUSA. 0
Face ao exposto, ap6s a Funda0o ter protocolado junto a CTEI o documento com a
vero atual do Programa de Retomada das Atividades Agropecukias, e ainda
analisado por este GT Agropec o cumprimento das consideraVies citadas no item 3
desta Nota Tcnica, recomenda-se a aprova0o do referido Programa,em anexo a
esta Nota Thcnica, no knbito da CTEI, para posterior encaminhamento e aprova0o
ao CIF, cumprindo assim o previsto no TTAC.
Finalmente, visando dar celeridade ao processo, sugere-se que os ajustes propostos
no item 4 sejam realizados concomitantemente a sua execu0o do Programa em
ambos os territ6rios, a jusante e a montante da UHE Risoleta Neves.
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A necessidade desta celeridade a implementa0o do programa e reforada pelo fato
de que minimamente desde janeiro de 2018, a partir da emisso da Delibera0o CIF
145, s":) solicitados adequaOes ao plano para o territrio 2 de modo a mitigar e
reparar os danos iniciais e correntes hoje ainda enfrentados pelos impactados.

Ricardo Machad
Cpmara TPcnica de Econom a e Inova0o
Vice-Presidente do INDI — Institui0o indicada pelo Governo de Minas Gerais
para coordenar a Camara TPcnica de Economia e Inova0o
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2018
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